بسم اهلل الرحمن الرحيم

رزومه علمی
هشخصات فردي;
نام و نام خانوادگی;

رفیع حسنی هقذم

ت ت ;  2473
پست الكترونيكيhmoghadam@du.ac.ir :

وضعیت تحصیلی;
هقطع كارشناسی; دانشگاه اصفهان
هقطع كارشناسی ارشذ; دانشگاه پيام نور

عنوان پايانناهه كارشناسی ارشذ; تررسی روشهاي هذيريت و كاهش ريسک در سیسن هالیه و تانکدذاري
اسالهی
هقطع دكترا; دانشگاه پیام نور تا گرايش اقتصاد رياضی و اقتصاد پولی

عنوان پايان ناهه دكترا; آسیة شناسی نظام تأهین هالی ايران از هنظر نهادگرايی و ارائه يک نظدام تدأهین
هالی هطلوب تراي آن

سواتق و آثار پژوهدشی
 .2هقاالت تألیفی;
)2.2

بررسی رٍضْای تاهیي هالی کسری بَدجِ دٍلت در سیستن اسالهی ،تْراىّ ،وایص بیي الوللی اقتصاد
اسالهی6831 .

)2.3

رٍضْای کاّص ٍ هذیریت ریسک

در سیسکتن هالیکِ ٍ باًرکذاری اسکالهی ،هجلکِ للوکی -پژٍّطکی

اقتصاد اسالهی6831.

)2.4

بررسی اثر خَضِ ّای هالی اسالهی بر تَسعِ اقتصادی با رٍیرکرد اسکالهی ،تْکراى ،ضطکویي ّوکایص
دٍساالًِ اقتصاد اسالهی6833 .
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)2.5

کاربردّای بحث تصوین گیری در ضرایط ًا اطویٌاًی ٍ ًظریِ بازیْا در هذلیسُ کردى اقتصاد اسکالهی.
هجلِ للوی -پژٍّطی جستارّای اقتصادی6831.

)2.6

بررسی ٍ بْیٌِ سازی رفتار هصرف کٌٌذُ در اقتصاد اسالهی با اسکتاادُ از ترٌیک

بْیٌکِ سکازی پَیکا.

هجلِ للوی -پژٍّطی اقتصاد اسالهی6816.

)2.7

ارائِ پَل در تابع هطلَبیت در ًظام اقتصاد اسالهی در قالب ی

الگکَی کٌتکرل بْیٌکِ .هجلکِ للوکی-

پژٍّطی اقتصاد اسالهی6811 .

)2.8

تعییي سْن بْیٌِ لقَد هبادلِ ای ٍ هطارکتی در باًرذاری اسکالهی در قالکب یک

الگکَی ًظکری بکا

تاکیذ بر ًظام باًرذاری ایراى)6818 .

)2.9

تحلیل ًظام بکاًری ایکراى بکا اسکتاادُ از ترٌیک

کٌتکرل بْیٌکِ تصکادفی .یکازدّویي سکویٌار هعکادال

دیاراًسیل ٍ سیستن ّای دیٌاهیری6818.

)2.:

ًگرضی ًْادگرایاًِ بِ هؤلاِ ّای ًظام باًرذاری بذٍى ربای ایراى .بیست ٍ پٌجویي ّوایص باًرذاری
اسالهی6818.

 )2.21بررسی هسیت ّای هطارکت تقلیلی بِ لٌکَاى ابکساری ًکَیي در باًرکذاری اسکالهی با تبکیکذ بکر ًظکام
باًرذاری ایراى) .بیست ٍضطویي ّوایص باًرذاری اسالهی6811.
 )2.22بْیٌِ سازی رفتار هصرف کٌٌذُ هسلواى با استاادُ از قیذ پرتاَی .هجلکِ للوکی – پژٍّطکی هطالعکا
اقتصاد اسالهی6811 .

 .3پروژه هاي تحقیقاتی
 ) 2.1بررسی اجرای سیاستْای کالى در بخص پَلی ٍ باًری کطَرّ .ورار اصلی)6818 .
 ) 2.2تحلیل اثر سیاست ّای پَلی ٍ التباری بر ارزش افکسٍدُ زیکر بخکص ّکای صکٌعت ٍ کطکاٍرزی در راسکتای
سیاستْای کلی ًظام ٍ ارائِ ًقطِ راُ هذیریت بْیٌِ .هجری)6811 .

هوضوعات هورد عالقه
اقتصاد ریاضي -ریاضيات مالي -اقتصاد اسالمي -بانكداری اسالمي -نظریه بازیها
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